


No Brasil, a raça Nelore foi construída com base nas linhagens puras e produtivas. Um 
tributo aos grandes importadores com destaque para Torres Homem Rodrigues da Cunha, 
da Marca VR, Rubico Carvalho, Brumado e do grande selecionador Durval Garcia de 
Menezes, da Marca Taça.

Foi do respeito e da preservação dessas linhagens que surgiram os maiores recordes de 
preço em Leilões da história da raça Nelore, bem como os grandes vendedores de sêmen 
de todos os tempos. Conhecer e preservar as origens e toda a pureza racial e a beleza do 
Nelore é entender o significado desta genética consistente para a pecuária brasileira. Ela é 
a ESSÊNCIA de tudo. Ela significa a continuidade do melhoramento de verdade, feito no 
dia-a-dia da dura realidade da nossa pecuária.

Os grandes direcionadores de rebanho, os marcos de pedigree, todos eles sairam dessa essência 
da raça. É neste sentido que a SELEÇÃO ADIR atende todo perfil de criador, em todos os segmentos 
da pecuária. Um rebanho criado e selecionado a pasto e que preserva todas as características 
raciais e funcionais inerentes à raça Nelore, como rusticidade, padronização, facilidade de parto, 
habilidade materna, linha de dorso ampla e plana e, muito importante, aprumos corretos, sem os 
quais, simplesmente, os animais não caminham a pasto.

O que a SELEÇÃO ADIR oferece é uma genética extremamente flexível, com excelente 
resposta no ganho de peso, em qualquer sistema de seleção, seja totalmente a campo, seja 
nos diversos níveis de intensificação em confinamento, seja para os criadores que querem 
alta performance nas pistas.

Prova disso são os resultados apresentados ao longo de quase 60 anos de seleção que 
chamaram a atenção dos maiores projetos pecuários do Brasil: a Agropecuária Nova 
Piratininga, uma propriedade de 135 mil hectares em São Miguel do Araguaia (GO), que 
tem utilizado a LINHAGEM ADIR para padronizar e avançar seu projeto seletivo, com a 
utilização de mais de 90 mil doses de sêmen dos TOUROS ADIR.

Já a Fazenda Conforto, em Nova Crixás,GO, que é o maior confinamento do país, com mais de 
100 mil animais comercializados por ano, estabeleceu o pagamento de bônus aos pecuaristas 
na compra de animais com a Genética ADIR em seus rebanhos comerciais, o que se constitui no 
primeiro caso do mundo de valorização do produto pela marca e não pela raça.

Completando o reconhecimento da cadeia completa do segmento, a SELEÇÃO ADIR teve 
a chancela do Frigorífico MasterBoi,que abate mais de 500 mil cabeças por ano. Através 
dessa chancela, a empresa também paga adicional por animais oriundos da SELEÇÃO ADIR.

Já o Banco do Brasil, o banco que mais investe no Agronegócio 
brasileiro, formalizou parceria com a marca ADIR, para oferecer 
ao mercado o Programa de Melhoramento Genético BANCO DO 
BRASIL & ADIR.

Pelo acordo, os criadores brasileiros terão acesso rápido e 
simplificado à GENÉTICA ADIR, com condições de pagamento 
adequadas ao ciclo pecuário.

Todo este reconhecimento, dos criadores e da cadeia produtiva como um todo, é fruto 
de um trabalho intenso de seleção que,sobretudo, preserva a pureza racial e a beleza do 
nelore, sem a qual, jamais teríamos chegado ao nelore que temos hoje, puro, funcional e 
produtivo. No mundo da SELEÇÃO ADIR, não se trabalha com probabilidades, mas sim 
com realidade. Fomos o primeiro e único rebanho do Brasil a realizar abates técnicos por 
touros, constatando, na prática, a real performance de nossa genética em acabamento e 
rendimento de carcaça, além de qualidade de carne, com índices recordes de marmoreio, 
atestados pelos reconhecidos técnicos Dr. Fausto Pereira Lima e Dr Sergio Pflanzer.

Tudo isso, pureza racial, beleza e funcionalidade, está no cerne do trabalho da SELEÇÃO 
ADIR. É a nossa ESSÊNCIA. É a Essência da raça Nelore.

Adir e Paulo Leonel

A força da SELEÇÃO ADIR está no respeito à ESSÊNCIA da raça Nelore. 



GOIáS É O bERÇO DO NELORE ADIR

É em Nova Crixás, na Fazenda Barreiro Grande, que tudo começa na Seleção do Nelore Adir, um gado feito para o Brasil.
É aqui que nascem os reprodutores e matrizes que são a cara da pecuária brasileira.

Um gado rústico, precoce, adaptado e criado totalmente sem artificialismos, no rigor do nosso clima e das nossas condições de manejo e pastagens.

Fazemos um gado com produtividade focado em lucratividade. É o Nelore da realidade da pecuária brasileira.
Um gado sem probabilidades e, sim, com resultados reais.

É esse Nelore, que sai daqui de Goiás, e que marca presença nas mais diversas pastagens brasileiras
com as mais adversas condições de clima, solo, regime alimentar, seja pista, seja a pasto ou em confinamento e semi-confinamento.

Não importa a realidade, o Nelore Adir responde com raça e produtividade.
Sim, porque o Nelore é um só.

Nós preservamos todos os mandamentos da raça pura e buscamos, dentro dessa premissa, agregar atributos que o mercado valoriza e exige,
como aprumos corretos, dorso plano, rendimento de carcaça, marmoreio, qualidade de carne e muita padronização.

Não é por acaso que grandes projetos de pecuária, de modelos distintos, utilizam nossa genética com exclusividade, como fazendas, confinamentos e frigoríficos.

A boa notícia é que esta genética exclusiva está facilmente ao seu alcance, através dos reprodutores que iremos vender aqui na fazenda em Goiás, mostrando toda a força da Genética ADIR.
Prova disso, são os reprodutores à venda neste Leilão. Alguns deles irmãos próprios dos nossos reprodutores líderes em comercialização de sêmen do Brasil.

Animais que servem para coleta, repasse de gado PO e excelência na produção de bezerros comerciais.
Uma oportunidade do pecuarista conhecer e ter acesso à esta genética. Confira este trabalho nas próximas páginas.

Adir e Paulo Leonel



REPRODUTORES À VENDA



UNO DA 2L

ADIR 4168 | Nasc.: 27/09/2016

RECANTO DA 2L x RATITA POI DA 2L (HAKK FIV POI BRUMADO)

AvAliAção de CArCAçA e QuAlidAde de CArne

Número Peso (kg) AOL (cm2) AOL/
100 kg Ratio Marmoreio EGS (mm) EGS/

100 kg
Picanha  

(mm)

ADIR4168 620,00 98,09 15,82 0,57 3,30 4,94 0,80 6,28



ULTRON DA 2L

ADIR 4238 | Nasc.: 24/10/2016

VISUAL DA ZEB. VR x MADRESSILVA DA 2L (IGAMU FIV DA 2L)

AvAliAção de CArCAçA e QuAlidAde de CArne

Número Peso (kg) AOL (cm2) AOL/
100 kg Ratio Marmoreio EGS (mm) EGS/

100 kg
Picanha  

(mm)

ADIR 4238 588,00 85,31 14,51 0,51 3,09 6,29 1,07 10,35



VARUN DA 2L
VERMUT DA FORT. VR x JUMILA FIV DA 2L (DUCON DO BJ)

ADIR 4264 | Nasc.: 03/11/2016

AvAliAção de CArCAçA e QuAlidAde de CArne

Número Peso (kg) AOL (cm2) AOL/
100 kg Ratio Marmoreio EGS (mm) EGS/

100 kg
Picanha  

(mm)

ADIR 4264 600,00 83,49 13,91 0,50 3,24 7,18 1,20 7,68



“Atualmente, na ânsia de aumentar a 
produtividade, esquecemos que para 
transmitir qualidade é preciso que se tenha 
raça. No trabalho do ADIR, o foco é na 
produção sem se esquecer a raça. Com raça 
se faz peso, com peso não se faz raça.”
Antonio Louza, técnico da ABCZ

“A ‘tourama’ do Adir a cada ano nos surpreende. São machos rústicos e adaptados, 
criados a campo, selecionados para serem  padronizados, e a média a cada ano se 
supera. Neste ano, mais uma vez, nós podemos dizer que teremos o melhor da “raça 
com produtividade”, pois são reprodutores compridos, musculosos, de acabamento 
precoce, aprumos perfeitos, dorso lombo plano, masculinos e raçudos. Sem dúvida, 
quando se procura produtividade (carcaças perfeitas) com raça (consistência e 
padronização), o lugar é aqui, no leilão do Adir!”
Carlos Marino, juíz da ABCZ e assessor de pecuária

Os reprodutores Nelore da GENÉTICA ADIR apresentam grande equilíbrio em composição de 
carcaça aliando desempenho, ganho de peso em carcaça, rendimento de carcaça e cortes cárneos 

com Precocidade Sexual, Acabamento e Qualidade de Carne. Todas estas características de grande 
importância econômica para Pecuária Nacional. Atendendo desta forma toda a cadeia da carne. Na cria, 

agrega valor aos seus bezerros pelo maior desempenho, as matrizes pela maior precocidade sexual.
Na engorda, pelo ganho de peso em carcaça e maior rendimento de carcaça. Na indústria, por apresentar 
carcaças de maior rendimento de cortes e cárneos. E ao consumidor, pela maciez da carne e marmoreio 

acima da média nacional, apresentando, assim, uma carne de excelente qualidade!
Matheus M. Zacarias, diretor Técnico da Selection Beef

“Leilão de Reprodutores Nelore ADIR 2018. Aqui já não é mais uma 
expectativa, é uma certeza! O trabalho de seleção é contínuo, e os 

critérios são os mais rigorosos e necessários ao exigente mercado 
de animais e de carne. Reprodutores nascidos, criados e recriados a 

pasto, filhos de matrizes criadas no mesmo sistema há quase 60 anos. 
Genética pura, consistente, adaptada as diversidades do clima, pronta 

pra servir e contribuir com a pecuária do Brasil.”
João Bonifácio, zootecnista e assessor de pecuária

REPRODUTORES À VENDA



JIANDUT FIV 2L

PALLUK POI FIV DA 2L

JALLAD FIV DA 2L

RUPAK FIV 2L

Faulad da SC x Sinuca Pontal VR (Hogum POI da Zeb. VR)

Faulad da SC x Chakori POI do BR (Himalaya do BR)

Faulad da SC x Sica Pontal VR (Hogum POI da Zeb. VR)

Faulad da SC x Bélgica da Zeb. VR (Haloscópio Poty VR)



ODRE FIV 2L

RECANTO DA 2L

OPUS FIV BR

SHIVANGI DA 2L

Jeru FIV do BR x Cascavel de Jalles (Faulad da SC)

Jeru FIV do Brumado x Fekiha III TE POI 2L (Hogum POI da Zeb. VR)

Jeru FIV do BR x Akasa TE POI do BR (Inkar POI da 3 Cox.)

Hakk FIV POI Brumado x Mainara FIV da 2L (Visual da Zeb. VR)



AlAgoAs

Cooperboi - Petrônio
cooperboi@globo.com
(82) 9-9805-6777 (Maceió)

Hélio Fernandes Teixeira
cli_vet@uol.com.br
(82) 9-9981-3806 (Maceió)

BAhiA

Paulo Fontes de Amorim e Santana
paulo@confianca.agr.br
(75) 9-8812-8292 (Feira de Santana)

Adriano Sá Bouzas
adriano@confianca.agr.br
(71) 9-8738-1270 (Salvador)

Davi Correia de Freitas
davi@confianca.agr.br
(71) 9-9932-3366 (Salvador)

Leonardo Galvão Moura
leonardo@confianca.agr.br
(71) 9-8243-8212 (Salvador)

goiás

Luiz Gonçalves de Faria
walter@adirleonel.com.br
(62) 9-9964-6021 (Itapuranga)

Diego Augusto Gonçalves de Faria
walter@adirleonel.com.br
(62) 9-9678-2350 (Mozarlândia)

Reginaldo Marques Junior
marquesreproducao@gmail.com
(62) 9-9800-3821 / (62) 9-9455-9564
(18) 9-9799-8111 (Mozarlândia)

Corjêsus Pedro da Silva Cabral
corjesusmedvet@gmail.com
(62) 9-8244-1376 / (62) 9-9641-8768 (Nova Crixás)

Lourenço Souza Sales
cdn.central@hotmail.com
(62) 9-9994-2651 / (62) 3364-3871 (São Miguel do Araguaia)

Pedro Henrique Pereira Rocha
pedrohprvet@hotmail.com
(62) 9-9678-6292 (São Miguel do Araguaia)

MAto grosso

Ricardo Caproni
reproduvet2014@gmail.com
(65) 9-9951-9865 / (65) 3224-2009 (Cáceres)

Fabner Paulossi
fabner@tragronegocios.com.br
(66) 9-9653-1958 (Santiago)

são PAulo

ESTÂNCIA 2L - ESCRITÓRIO CENTRAL
Av. Coronel Fernando Ferreira Leite, 1520 - salas 509/511
estancia2l@hotmail.com - (16) 3919-5660
Ribeirão Preto

Walter Celani Junior
Diretor Comercial
walter@adirleonel.com.br - (16) 9-9611-2191 

Marcos Antonio Ferreira dos Santos
Gerente Agropecuário
marquinhos@adirleonel.com.br - (16) 9-8136-1689

CRGen Comercial
ricardo.leonel@yahoo.com.br
(16) 9-9758-7600 / (16) 3102-0888 (Ribeirão Preto)

Marcos Vinícius Jardim Sandrin
marcos.sandrin@hotmail.com
(16) 9-9192-5143 (Batatais)

Olívia Guimarães de Carvalho
vendas01@adirleonel.com.br
(17) 9-8132-7766 (Fernandópolis)

tocAntins

Felipe Del Bianco
jbonifacio2@yahoo.com.br
(63) 9-9919-9427 (Araguaína)

Eduardo Rocha do Carmo
jbonifacio2@yahoo.com.br
(63) 9-9215-7970 (Conceição do Tocantins)

Alexandre Gasparin
jbonifacio2@yahoo.com.br
(63) 9-8455-2774 (Dianópolis)

João Bonifácio
jbonifacio2@yahoo.com.br
(63) 9-9229-5547 / (63) 9-8458-7839 (Palmas)

Leonardo Damaso
jbonifacio2@yahoo.com.br
(63) 9-9994-0009 (Paraíso do Tocantins)

PArá

Carlos José Rodrigues Barroso
barrosocj@bol.com.br
(94) 9-9202-2917 (São Geraldo do Araguaia)

PArAná

Madalena Reich
madalenareich@hotmail.com
(43) 9-9977-1284 (Santo Antônio da Platina)

PernAMBuco

Alexandre Neves Feitosa
alexandrefeitosa@hotmail.com
(82) 9-9919-9565 (Recife)

rio grAnde do norte

Eduardo de Paula Melo
eduardo.depaulamelo@gmail.com
(84) 9-9982-2107 / (84) 9-9428-8787 (Natal)

Orlando Procópio
estancia2l@hotmail.com
(84) 9-8855-4047 (Natal)

rondôniA

Rogério Teixeira Rodrigues da Costa
rogeriotrcosta@gmail.com
(21) 9-9794-7664 (Porto Velho)

rePresentAntes




